JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 14-én
megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak: Boldog István polgármester
Kecskés Mihályné képviselő
Keresztes Péter Pál képviselő
Vágner Olivér képviselő
Virágné Lukács Gabriella képviselő
Finta Adrienn jegyző
Meghívott vendégként: Pappné Boross Boglárka pénzügyi ügyintéző
Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 5 fő képviselő az
ülésen jelen van, a képviselő-testület határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Vágner Olivér és Keresztes Péter Pál képviselőket javasolja,
melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Boldog István polgármester: javaslom a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását, mely a
következő:
Interpelláció
Napirendek:
1./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. évi költségvetésének III.
negyedévi végrehajtásáról

Előterjesztő: Boldog István polgármester
2./ Előterjesztés Kétpó Község Képviselő-testületének a 7/2011.(IV.21.) önkormányzati
rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző
3./ Előterjesztés a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól
szociális és kegyeleti támogatásairól
Előterjesztő: Boldog István polgármester
4./ Előterjesztés Arany János ÁMK Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását
a melléklet szerinti tartalommal elfogadja
Előterjesztő: Boldog István polgármester

5./ Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának belső
szabályzatairól
Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző
6./ Előterjesztés a Mezőtúr és Térsége Víziközmű Vagyonkezelő Kft. víziközmű vagyonának
térítésmentes vagyonátruházásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
7./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztő: Boldog István polgármester
8./ Előterjesztés a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság beszámolója a2011. évi munkájáról
Előterjesztő: Virágné Lukács Gabriella bizottság elnöke
9./ Előterjesztés az Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális Bizottság beszámolója a 2011. évi
munkájáról
Előterjesztő: Vágner Olivér bizottság elnöke
10./ Előterjesztés Nyílt Pályázati felhívásról a „Kétpó Községért 2012. évben„ Kétpói
székhelyű/telephelyű vállalkozások részéről szóló 44/2012.(IX.13.) önkormányzati határozat
módosításáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
12./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előterjesztő: Boldog István polgármester
A képviselő-testület a napirendeket egyhangúlag elfogadta.
Kérdés interpelláció nem volt.
1./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. évi költségvetésének
III. negyedévi végrehajtásáról
A napirenddel kapcsolatban számszaki kérdést tett fel Keresztes Péter Pál képviselő, melyre
Pappné Boross Boglárka ügyintéző megválaszolt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.

Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének
58/2012. (XI.14.) önkormányzati határozata
Kétpó Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról
Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. CXCV.
törvény 23.§-ban biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2012. november 15.
Felelős: Boldog István polgármester
Erről értesülnek:

1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Finta Adrienn jegyző helyben

2./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Község Képviselő-testületének a 7/2011.(IV.21.) önkormányzati
rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
30/ 2012.(XI.15.) önkormányzati rendelete
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján , az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
szervezeti és működési szabályzatról alkotott 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendeletét (
továbbiakban: Rendelet ) az alábbiak szerint módosítja.:
1. §
A Rendelet 8.számú melléklete a következő szakfeladattal egészül ki:
(8.számú melléklet 7/2011.(IV.21.)önkormányzati rendelethez)

„5629121 óvodai intézményi étkeztetés”

2.§
A Rendelet egyéb pontjai változatlanul maradnak.
3.§
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő nap hatályát veszti.

Boldog István
polgármester

Finta Adrienn
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. november 15.

Finta Adrienn
jegyző
3./ Napirend
Előterjesztés a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól
szociális és kegyeleti támogatásairól
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó község Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2012.(XI.15.)önkormányzati rendelete
a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól
szociális és kegyeleti támogatásairól
Kétpó község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 237.§-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) A rendelet hatálya a Polgármesteri Hivatal Kétpó község költségvetési
szervnél(továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.
(2) A rendeletben meghatározott juttatások és támogatások a részmunkaidőben foglalkoztatott
köztisztviselőket munkaidő arányosan illetik meg.

2.§ (1) A köztisztviselők részére
a) a munkába járáshoz szükséges helyi közlekedési bérlet,
b) lakhatási, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás,
c) családalapítási támogatás,
d) szociális támogatás,
e) illetményelőleg,
f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,
g) további (természetbeni) juttatás
biztosítható.
(2) A juttatások mértékét, a jogosultság feltételeit, az elbírálás rendjét, valamint a visszatérítés
szabályait a jegyző Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.
3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető
szociális, kulturális,jóléti és egészségügyi juttatásokról, a kegyeleti támogatásról szóló
15/2001.(XII.14.)önkormányzati rendelet.

Boldog István
polgármester

Finta Adrienn
jegyző

Kihirdetve: Kétpó,2012. november 15.

Finta Adrienn
jegyző
3./ Napirend
Előterjesztés Arany János ÁMK Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja
Finta Adrienn jegyző: az alapító okirat aktualizálására kerül most sor.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2012.(XI.14.) önkormányzati határozata
az Arany János ÁMK Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
és egységes szerkezetbe foglalásáról
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany János ÁMK Napköziotthonos
Óvoda Alapító Okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős: Boldog István polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Finta Adrienn jegyző helyben
4./ Arany János ÁMK Székhelyén

Alapító okirat
MÓDOSÍTÁSA
I. Az alapító okirat bevezető rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:
„Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. tv. 8. §- a, továbbá az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése alapján és a szakfeladatrendről és az
állami szakágazati rendről szóló 56/2011 (XII.31) NGM. rendeletekben foglaltakra
figyelemmel. Az Arany János ÁMK Napközi otthonos Óvoda Alapító okiratát
29/2009.(V.28.) önk. határozattal módosított Alapító okiratát, a módosításokkal egységes
szerkezetben, a következők szerint alkotja meg. „
II. Az alapító okirat bevezető rendelkezéseit követően az alábbiakkal egészül ki:
( a költségvetési szerv nevét követően kiegészítésre kerül)
1. „ A költségvetési szerv rövidített neve:

Arany János ÁMK”

2. Az „Intézmény egységei „rendelkezést követően a következő rendelkezéssel egészül ki:
„ Első alapító okirat száma:

31/ 2000. (VIII. 10.)”

3. A ”Maximális felvehető óvodai létszám: 25 fő”rendelkezés helyébe a következő
rendelkezés lép”
„ Felvehető maximális gyermeklétszám:
25 fő
A fenntartó engedélyével a maximális gyermeklétszám 20%-kal növelhető, főre. „
4.”Az intézmény felügyeleti szerve: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5411 Kétpó, Almásy tér 1.”rendelkezés után a következőkkel egészül ki
„A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Kétpó Község közigazgatási területe,
férőhely esetén más területről is fogadhat gyerekeket.”
Típusa:

Óvoda”

Statisztikai számjel:

16837690-8510-322-16”

Adószáma:

16837690-1-16”

Költségvetési számlaszáma:

14100354-20146949-0100000”

5. „Az intézmény jogállása” rendelkezés hatályon kívül helyezve.
6. „ Az intézmény körbélyegzőjének felirata: Arany János Általános Művelődési
Központ 5411 Kétpó,Felszabadulás út 26.” rendelkezést követően az alapító okirat teljes
szövege helyébe az alábbi szöveg lép.
„Költségvetési szerv közfeladata a közoktatási törvény szerint:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §-a szerint három éves kortól a
tankötelezettség kezdetéig az iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szint eléréséig nevelő
intézmény.”
Államháztartási szakágazati besorolás:
851010 Iskolai előkészítő oktatás
(óvodai nevelés kivételével)
851020 Óvodai nevelés
TEÁOR:

8510”

Óvoda
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.”

851011 Óvodai nevelés, ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet
átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is
magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az óvodai ellátottak és a dolgozók étkeztetését (562912, 56917),
- az óvoda-bölcsőde bölcsödei ellátással összefüggő kiadásait, bevételeit (889101).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma”
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális
eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász,
speciális étrend) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű ellátottak száma”
Közkönyvtár
Működési köre:
Kétpó és vonzáskörzete
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói és helyi
igényeknek megfelelően - a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldányjuttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében
kiemelten a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került
dokumentumok nyilvántartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat;
- oktatási intézményeknek a tankönyvtámogatás keretében vásárolt tartós tankönyvek
beszerzésének kiadásait.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket
jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és
számítógépes katalógusok készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és védelmével,
a raktározással, a dokumentumok állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel (köttetés,
restaurálás, portalanítás stb.) és berendezések (pl. párásítók, klímagépek, rongálás, lopásés tűzkár elleni védelem eszközei) telepítésével és működtetésével kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: a feldolgozott, illetve restaurált dokumentumok száma (db)
910123 Könyvtári szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való
eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári
tájékoztatással (a használóknak szóló információszolgáltatás, amelynek speciális feladata
az adott könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól való
tájékoztatás), a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal (a megyei és nagyobb városi
könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések számára, ahol az
önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb
tevékenységével (pl. kiállítás rendezése, ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés,
vetélkedő, író-olvasó találkozó, pr- és marketing tevékenység, kiadványok megjelentetése
stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)”
910123 Könyvtári szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való
eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári
tájékoztatással (a használóknak szóló információszolgáltatás, amelynek speciális feladata
az adott könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól való
tájékoztatás), a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal (a megyei és nagyobb városi
könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések számára, ahol az
önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb
tevékenységével (pl. kiállítás rendezése, ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés,
vetélkedő, író-olvasó találkozó, pr- és marketing tevékenység, kiadványok megjelentetése
stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)”
Művelődési ház
9105
910501
910502

Közművelődési tevékenységek
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Közművelődési intézmények, közösségi színterek
működtetése

Költségvetési szerv típus szerinti besorolása
a. Tevékenység jellege alapján:
b. Közszolgáltató szerv fajtája alapján:
c. Közoktatási törvény szerint:
d. Gazdálkodási besorolása:

e. Jogállása:

Közszolgáltató szerv
Közintézmény
Óvoda
Önállóan működő költségvetési szerv.
Pénzügyi, gazdasági feladatait a Polgármesteri
Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó
szerv látja el külön meg - állapodás alapján.
Szakmai ügyekben önálló jogi személy.”

A költségvetési szerv működési időtartama: Az intézményt határozatlan időre hozták létre.

Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony:
Az intézményvezetőt Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg pályázat
útján - határozott - 5 éves időtartamra, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) és a Kjt. végrehajtásáról közoktatási intézményekben című 138/1992.
(X. 8.) kormányrendelet 5. § (2) bekezdése alapján. A vezető felett a munkáltatói jogkört a
Polgármester gyakorolja.”
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A költségvetési szervnél, a foglalkoztatottak vonatkozásában előforduló jogviszonyok:
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény hatálya alá
tartozó munkaviszony. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV: törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.”
A költségvetési szerv képviseletére jogosult: Az Óvodavezető.”
Záradék:
Az Alapító okiratot 2012. november 16. napján lép hatályba.
A fenti Alapító okirat a Kétpó Község Önkormányzat Képviselő- testülete 59./2012 (IX.14.)
számú Képviselő- testületi határozatával egységes szerkezetben hagyta jóvá.”

ALAPÍTÓ OKIRAT
(egységes szerkezetben)
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. tv. 8. §- a, továbbá az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények
névhasználatáról szóló 31/2005 OM és a szakfeladatrendről és az állami szakágazati
rendről szóló 56/2011 (XII.31) NGM. rendeletekben foglaltakra figyelemmel. Az Arany
János ÁMK Napközotthonos Óvoda Alapító okiratát 29/2009.(V.28.) önk. határozattal
módosított Alapító okiratát, a módosításokkal egységes szerkezetben, a következők
szerint alkotja meg.
1.) A költségvetési szerv azonosító adatai
A költségvetési szerv neve:
A költségvetési szerv rövidített neve:
Székhelye:

Arany János Általános Művelődési Központ
Arany János ÁMK
5411 Kétpó, Felszabadulás út 26.
Hrsz.: 204

Létrehozásáról rendelkező határozat:

Kétpó község Önkormányzata
Képviselőtestületének
78/2007. (VII.27.) határozata

Az intézmény telephelyei:

Napköziotthonos Óvoda
5411 Kétpó, Felszabadulás út 26.
Hrsz.: 204
Művelődési Ház
5411 Kétpó, Felszabadulás út 28.
Hrsz.: 170
Közkönyvtár:
5411 Kétpó, Felszabadulás út 28.
Hrsz.: 170

Az intézmény típusa:

Többcélú intézmény (Általános Művelődési
Központ)

Intézmény egységei:

Napköziotthonos Óvoda
Művelődési Ház
Közkönyvtár: (közgyűjteményi)

Első alapító okirat száma:

31/ 2000. (VIII. 10.)

Felvehető maximális gyermeklétszám:
25 fő
A fenntartó engedélyével a maximális gyermeklétszám 20%-kal növelhető, főre.
Csoportok száma:
1
Törzsszám:
Az intézmény OM azonosító száma:
Az intézmény alapítója:
Alapítás éve:

660378
035939
Kétpó Községi Önkormányzat
5411 Kétpó, Almásy tér 1.
2007. szeptember 1.

Az intézmény fenntartója szerve:

Kétpó Községi Önkormányzat
5411 Kétpó, Almásy tér 1.

Az intézmény felügyeleti szerve:

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
5411 Kétpó, Almásy tér 1.

A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Kétpó Község közigazgatási területe,
férőhely esetén más területről is fogadhat gyerekeket.
Típusa:

Óvoda

Statisztikai számjel:

16837690-8510-322-16

Adószáma:

16837690-1-16

Költségvetési számlaszáma:

14100354-20146949-0100000

Az intézmény körbélyegzőjének felirata:

Arany János Általános Művelődési Központ
5411 Kétpó, Felszabadulás út 26.

Költségvetési szerv közfeladata a közoktatási törvény szerint:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §-a szerint három éves kortól a
tankötelezettség kezdetéig az iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szint eléréséig
nevelő intézmény.

Államháztartási szakágazati besorolás:
(óvodai nevelés kivételével)

851010 Iskolai előkészítő oktatás
851020 Óvodai nevelés

TEÁOR:

8510

Óvoda:
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított
étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

851011 Óvodai nevelés, ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai
életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő
feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az óvodai ellátottak és a dolgozók étkeztetését (562912, 56917),
- az óvoda-bölcsőde bölcsödei ellátással összefüggő kiadásait, bevételeit (889101).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus,
gyógytornász, speciális étrend) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű ellátottak száma
Közkönyvtár:
Működési köre:
vonzáskörzete
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Kétpó és

Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói és helyi
igényeknek megfelelően - a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldányjuttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében

kiemelten a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került
dokumentumok nyilvántartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat;
- oktatási intézményeknek a tankönyvtámogatás keretében vásárolt tartós
tankönyvek beszerzésének kiadásait.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket
jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és
számítógépes katalógusok készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és
védelmével, a raktározással, a dokumentumok állagának védelmét szolgáló
tevékenységekkel (köttetés, restaurálás, portalanítás stb.) és berendezések (pl.
párásítók, klímagépek, rongálás, lopás- és tűzkár elleni védelem eszközei)
telepítésével és működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: a feldolgozott, illetve restaurált dokumentumok száma (db)
910123 Könyvtári szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való
eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a
könyvtári tájékoztatással (a használóknak szóló információszolgáltatás, amelynek
speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól való tájékoztatás), a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal (a
megyei és nagyobb városi könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan
kistelepülések számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve a
könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével (pl. kiállítás rendezése,
ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés, vetélkedő, író-olvasó találkozó, pr- és
marketing tevékenység, kiadványok megjelentetése stb.) kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)
910123 Könyvtári szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való
eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a
könyvtári tájékoztatással (a használóknak szóló információszolgáltatás, amelynek
speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól való tájékoztatás), a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal (a
megyei és nagyobb városi könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan
kistelepülések számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve a
könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével (pl. kiállítás rendezése,
ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés, vetélkedő, író-olvasó találkozó, pr- és
marketing tevékenység, kiadványok megjelentetése stb.) kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

Mutatószámok:
- Feladatmutató: a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)
Művelődési ház:
9105
910501
910502
színterek működtetése

Közművelődési tevékenységek
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Közművelődési intézmények, közösségi

Költségvetési szerv típus szerinti besorolása
a. Tevékenység jellege alapján:
b. Közszolgáltató szerv fajtája alapján:
c. Közoktatási törvény szerint:
d. Gazdálkodási besorolása:

e. Jogállása:

Közszolgáltató szerv
Közintézmény
Óvoda
Önállóan működő költségvetési szerv.
Pénzügyi,
gazdasági
feladatait
a
Polgármesteri
Hivatal, mint önállóan
működő és gazdálkodó szerv látja el külön
meg - állapodás alapján.
Szakmai ügyekben önálló jogi személy.

A költségvetési szerv működési időtartama: Az intézményt határozatlan időre hozták
létre.

Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony:
Az intézményvezetőt Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg
pályázat útján - határozott - 5 éves időtartamra, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a Kjt. végrehajtásáról közoktatási intézményekben
című 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 5. § (2) bekezdése alapján. A vezető felett a
munkáltatói jogkört a Polgármester gyakorolja.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A költségvetési szervnél, a foglalkoztatottak vonatkozásában előforduló jogviszonyok:
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény hatálya
alá tartozó munkaviszony. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV: törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

A költségvetési szerv képviseletére jogosult: Az Óvodavezető.
A feladatellátást szolgáló vagyon:
A 204 (ÁMK), 170 ( Művelődési Ház) sz. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok,
valamint az intézmény leltára szerint nyilvántartott ingó vagyon.
A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény székhelyét képző épület és telek,
valamint a Művelődési ház és telke vonatkozásában a tulajdonosi jogokat az
önkormányzat gyakorolja. Az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök, és készletek
felett a tulajdonosi jogokat az Önkormányzat gyakorolja

Záradék:
Az Alapító okiratot 2012. november 16. napján lép hatályba.
A fenti Alapító okirat a Kétpó Község Önkormányzat Képviselő- testülete 59./2012 (IX.14.)
számú Képviselő- testületi határozatával egységes szerkezetben hagyta jóvá.

Boldog István
Polgármester

sk.

Finta Adrienn sk.
jegyző

5./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának belső szabályzatairól
Finta Adrienn jegyző: a pénzügyi belső szabályzatok a határozati javaslat mellékletét képezik.
A nagy terjedelem miatt egy példányban papír alapon megtekinthető nálam a Polgármesteri
Hivatalban. A képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv mellékleteként pedig
elektronikusan kerül megküldésre a Kormányhivatal részére.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó község Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2012.(XI.14.) önkormányzati határozat
Kétpó Községi Önkormányzat belső szabályzatainak elfogadásáról

Kétpó község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső szabályzatokról szóló tájékoztatást
megismerte és tudomásul veszi.
A határozat mellékletét képezi elektronikus formában a belső szabályzatok.
Erről:
1.
2.
3.

Boldog István polgármester, Helyben
Finta Adrienn jegyző, Helyben
Képviselő-testület tagjai helyben értesülnek.

6./ Napirend

Előterjesztés a Mezőtúr és Térsége Víziközmű Vagyonkezelő Kft. víziközmű vagyonának
térítésmentes vagyonátruházásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2012.(XI.14.) önkormányzati határozata

a Mezőtúr és Térsége Víziközmű Vagyonkezelő Kft. víziközmű vagyonának
térítésmentes vagyonátruházásáról

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 1.§ (6) bekezdésének b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLVXXXIX. tv. 107. §-ban, biztosított hatáskörében eljárva, a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseire figyelemmel –

1. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mezőtúr és Térsége Víziközmű Vagyonkezelő
Kft. taggyűlésein az alábbiakat képviselje:
A víziközmű vagyont a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
előírásai alapján - különös tekintettel az átmeneti rendelkezésekben foglaltakra - piaci
értéken a Mezőtúr és Térsége Víziközmű Vagyonkezelő Kft. adja át az Önkormányzat
részére.
A vagyonátadást követően a Mezőtúr és Térsége Víziközmű Vagyonkezelő Kft.
végelszámolással történő megszüntetését kell támogatnia.
Amennyiben szükséges, a törzstőke leszállítását kell támogatnia.

2. Kétpó Község Képviselő-testülete egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a Mezőtúr és
Térsége Víziközmű Vagyonkezelő Kft. taggyűlésén hozott döntésekről a képviselőtestület számára folyamatosan nyújtson tájékoztatást.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Boldog István polgármester
Erről:
1.
2.
3.
4.
5.

Boldog István polgármester, Helyben
Finta Adrienn jegyző, Helyben
Mezőtúr és Környéke Víz- és Csatornamű Kft., Székhelyén
Mezőtúr és Térsége Víziközmű Vagyonkezelő Kft., Székhelyén
Képviselő-testület tagjai, Helyben
értesül

7./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési terve
Boldog István polgármester: a javaslatom a táblázatnak megfelelő, de az árajánlat után
döntsünk a konkrét ellenőrizendő területről.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
62/2012. (XI. 14) határozat
A 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Tv. 92.§. (6) bekezdése, valamint a 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 21.§. (3)
biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.
Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Finta Adrienn jegyző helyben
4./ Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató Kft. belső ellenőr székhelyén

8./ Napirend
Előterjesztés a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság beszámolója a2011. évi munkájáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó község Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2012.(XI.14.) önkormányzati határozat
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság beszámolójának elfogadásáról

Kétpó község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Boldog István polgármester
Határidő: azonnal
Erről:
1.
2.
3.

Boldog István polgármester, Helyben
Finta Adrienn jegyző, Helyben
Képviselő-testület tagjai helyben értesülnek.

9./ Napirend
Előterjesztés az Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális Bizottság beszámolója a 2011. évi munkájáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó község Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2012.(XI.14.) önkormányzati határozat
az Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális Bizottság beszámolójának elfogadásáról
A Képviselő-testület – az Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális Bizottság elnökének
előterjesztésében – a bizottság munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt tudomásul
veszi.

Felelős: Boldog István polgármester
Határidő: azonnal

Erről:
1.
2.
3.

Boldog István polgármester, Helyben
Finta Adrienn jegyző, Helyben
Képviselő-testület tagjai helyben értesülnek.

10./ Napirend

Előterjesztés Nyílt Pályázati felhívásról a „Kétpó Községért 2012. évben „Kétpói
székhelyű/telephelyű vállalkozások részéről szóló 44/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2012.(XI.14.) önkormányzati határozata

Nyílt Pályázati felhívásról a „Kétpó Községért 2012. évben „Kétpói székhelyű/telephelyű
vállalkozások részéről szóló 44/2012.(IX.13.) önkormányzati határozat módosításáról

1.) Az önkormányzati határozat 3.) pontja „határidő: - a pályázat beadási határideje: 2012.
október 31.” helyébe a következő rendelkezés lép:
Határidő: a pályázat beadási határideje: 2012. november 20.
Határidő: 2012. november 20.
Felelős: Boldog István polgármester

Erről értesülnek:

1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Finta Adrienn jegyző helyben

11./ Napirend
Polgármesteri beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Boldog István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet start munkaprogram
költségvetési tárgyalásáról. A négy pályázat közül hármat jóváhagytak, a mezőgazdasági
projektben javasoltak módosításokat, kiegészítéseket.
A start munkaprogramhoz kapcsolódik, hogy a kazán program keretében a kazánokat helyi
vállalkozóval kívánjuk legyártatni.
Az EU segélyosztás rendben megtörtént a mai nap folyamán, minden jogosult megkapta a
részére járó csomagot. Az elmúlt testületi ülésen a tervezett belterületi útfelújításról
beszámoltam, ez ügyben a közbeszerzést elfogadtuk.

Boldog István polgármester megköszönte a megjelentést és zárt ülést rendelt el.
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